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Høringssvar vedr. Nye Affaldsregulativer 

Høringsmaterialet har været behandlet på mødet i Vesterbro 
Lokaludvalgs Teknik- og Miljøudvalg, sammen med Vesterbro 
Trafik- og Byrumsgruppe den 28. september 2011, og på møde i 
Vesterbro Lokaludvalg den 12. oktober 2011. 
 
Vesterbro Lokaludvalg mener, at det er fint at kommunerne 
prøver at skabe ”mere ensartethed og gennemsigtighed i 
kommunale regulativer og gebyrer”, men det er kun lykkedes for 
regulativerne, for mht. gebyrerne, så er der en betydelig forskel 
rundt omkring i landet. Nogle få steder er det meget dyrt og flere 
steder er det meget billigt. De dyre kommuner er op til 5 gange 
dyrere end de billige. København er den tredjedyreste kommune 
med sine gebyrer for erhvervsaffald, og visse gebyrer er også 
indenfor husholdnings-affaldsområdet steget med op til 100 % 
siden 2010. For nogle borgere i København har det betydet 
stigninger på næsten 35 % i affaldsgebyrer fra 2010 til 2011, det 
synes Lokaludvalget er en for stor prisstigning. Nogle ejendomme 
betaler nogenlunde det samme som i 2010, men stort set ingen 
har fået nedsat deres betaling. 
 
Ændringen fra at opgøre beholdervolumen og 
tømningshyppighed mv. og til nu kun at regne med antallet af 
beboelseslejligheder i de mange gårde og karréer, hvor man nu 
fraktionerer det genanvendelige affald i mange fraktioner og som 
gjorde at beholdervolumen for dagrenovation var blevet nedsat 
og dermed også førte til en mindre betaling for at få fjernet det 
daglige affald - kan medføre at lysten fra beboerne til at 
genanvende i stedet for at smide til forbrænding vil blive 
mindsket. Det kan betyde, at ejerlaug og gårdlaug vil få svært ved 
at få deres beboere til fremover at genanvende sit 
husholdningsaffald.  
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Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet passer dårligt med 
formålsparagraffens § 1, stk.1: ”Formålet med dette regulativ er at 
fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, i 
Københavns Kommune med henblik på at forebygge forurening, 
uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse 
ressource-anvendelsen ved at fremme genanvendelsen af affald”.  
 
Lokaludvalget på Vesterbro mener ikke, at man fremmer 
erhvervslivets tilbøjelighed til at genanvende haveaffald, pap, 
papir og glas ved helt at undtage dem fra den kommunale ordning. 
Det kan være meget besværligt for små erhverv at skulle 
bortskaffe små mængder af genanvendeligt pap, papir og glas, og 
enten selv skulle sørge for at skaffe en transportør eller selv køre 
det til genanvendelsespladsen. I mange tilfælde vil de små 
erhverv, som er beliggende i boligejendomme, anvende de pap-, 
papir- og glascontainere, som er opstillet i gårdene og som de har 
benyttet i årevis. 
Forklaringen fra ministeriets side om konkurrenceudsættelse og 
om anvendelsen af princippet ”forureneren betaler”, bliver 
snarere at liberaliseringen på affaldsområdet vil medføre at 
boligforeningerne kommer til at skulle betale en del af regningen 
for erhvervenes fremtidige genanvendelse af haveaffald, pap, 
papir og glas. 
 
Til sidst vil Vesterbro Lokaludvalg gerne foreslå, at der etableres 
en nærgenbrugsstation i bydelen. Vi foreslår at den etableres på 
den nordlige del af baneterrænet, der ligger op til Enghavevej, 
sydøst for Enghave stattion, hvor der er et område, der kunne 
være egnet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Vestergaard 
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